
 

 

 

V Liberci dne 19. listopadu 2015 
 

 

P O Z V Á N K A 

 
na náhradní 9. a 10. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, 

které se koná ve  č t v r t e k  dne 26. listopadu 2015 od 14.45 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice  

 

náhradní 9. zasedání zastupitelstva města:  

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

10. řádné zasedání zastupitelstva města: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Majetkoprávní operace – prodej pozemků  

4. Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – budoucí prodej pozemku  

5. Majetkoprávní operace – výkup pozemku od ČR - ÚZSVM  

6. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM – ul. Zelná a Londýnská  

7. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM – ul. Hrubínova, Al. výšina  

8. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM – ul. Hrazená  

9. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitostí od SPÚ 

10. Forum Liberec s.r.o. – dotace na pořádání Farmářských trhů v Liberci  

11. Zřízení dotačního fondu SML  

12. Návrh rozpočtového opatření č. 8A) SML na rok 2015  

13. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu 
dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši 2 000 000 000,- Kč  

14. Dodatek č. 3 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“  

15. MO – záměr prodeje pozemku pod rozestavěnou stavbou polyfunkčního objektu v k.ú. Liberec 
(ul. Pálkova)  

16. Veřejná zakázka na nákup tepelné energie – tzv. JŘBÚ 

17. Smlouva o bezúplatném převodu č. 3870/ULB/2015  

18. Smlouva o zřízení věcného břemene – cyklostezka Jungmannova  

19. Oprava koryta Jizerského potoka v areálu Libereckého tenisového klubu  
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20. Žádost o dotaci na projekt Sociální informační centrum Liberec  

21. Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ  

22. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol  

23. Spolupráce SML a Agentury pro sociální začleňování - 4. vlna KPSVL 

24. Změna zřizovací listiny Kontakt p. o. 

25. Zrušení společnosti Spacium o.p.s. likvidací 

26. Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných 
hromad společností na rok 2016 

27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání ZM konaného dne 29. 10. 2015 a 
pokračování přerušeného 9. zasedání ZM konaného 30. 10. 2015  

28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 I. Návrh rozpočtového opatření č. 8 – DOTACE SML na rok 2015  

II.  Návrh rozpočtového opatření č. 8B) – DOTACE SML na rok 2015  
III. Zpráva o dosavadním průběhu auditů ve vybraných městských akciových společnostech  
IV. Výsledek administrativní kontroly interim se žádostí o platbu v rámci projektu 

„Administrativní zajištění IPRM  
V. Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2015  
VI.  Informace o provedených změnách – přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec 

od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 schválených vedoucím odboru ekonomiky 

 
 
Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibor Batthyány, v. r. 
primátor statutárního města Liberec  

 


